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Concordância Nominal

Em uma sentença, quando o

substantivo é acompanhado por

outros termos, é necessário que haja

concordância entre eles, isto é,

os termos que acompanham o

substantivo devem estar de acordo

com ele em gênero (masculino ou

feminino) e em número (singular ou

plural).
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Obrigado / Obrigada

Como o agradecimento sugere certa adjetivação, obrigado ou 
obrigada devem concordar com a pessoa que fala, ou seja, com aquela que 
está agradecendo.

Mulheres dizem obrigada.
Homens dizem obrigado.

Ex.: Muito obrigado: disse o rapaz muito satisfeito com o presente.

Ex.: Muito obrigada: disse a garotinha muito satisfeita com o presente.
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Mesmo e Próprio

São pronomes de reforço e devem concordar em gênero e
número com a pessoa a que se referem.

Ex.: As alunas mesmas fizeram a festinha.

Ex.: Eles próprios farão os pedidos pelo aplicativo.

Ex.: Eles mesmos disseram isso.

Ex.: Ela mesma disse isso.

Ex.: Elas mesmas disseram isso.
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DOIS OU MAIS SUBSTANTIVOS QUALIFICADOS POR UM ADJETIVO POSPOSTO

Duas possibilidades de concordância:

a) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais
próximo.

Ex.: O homem e a mulher enfurecida foram para os fundos da casa.

homem: substantivo masculino, singular

mulher: substantivo feminino, singular

enfurecida: adjetivo feminino, singular.



8

b) O adjetivo concorda com todos os substantivos, indo para o plural do
gênero predominante.

Ex.: O homem e a mulher enfurecidos foram para os fundos da casa.

homem: substantivo masculino, singular

mulher: substantivo feminino, singular

enfurecida: adjetivo feminino, singular.
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ADJETIVO ANTEPOSTO A DOIS OU MAIS SUBSTANTIVOS

Exercendo a função de adjunto adnominal, deverá concordar com o 
substantivo mais próximo:

Ex.: Víamos estranhos homens e mulheres.

Ex.:Víamos estranhas mulheres e homens.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
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01. Assinale a alternativa que indique a ordem que preenche 
corretamente as lacunas:
I. Justiça entre os homens é .

II. É a entrada de estranhos.

III. Aula é .

a)necessário – proibido – gostoso.

b)necessária – proibida – gostosa.

c)necessário – proibida – gostoso.

d)necessária – proibido – gostosa.

e)necessários – proibida – gostoso.
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02. Caso o redator quisesse reescrever o enunciado, substituindo os

substantivos caneca e ovo, respectivamente, por copo e banana, como

ficaria a nova redação?
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03. A alternativa em que a concordância nominal é INACEITÁVEL, 
segundo a norma culta da língua, é:

A. A senhora adentrou a recepção meia estressada.

B. Há certos ambientes em que é proibido entrada.

C. Eles próprios comemoraram a vitória do seu time.

D. Enviaram anexos ao recibo os formulários pedidos.

E. Nós mesmos denunciamos aquela terrível ocorrência.
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04. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que se 
apresentam.

(Maurício de Sousa. Os Sousa: Uma família do barulho. Porto Alegre, L&PM, 2018. Adaptado)

A. finas … paga
B. fina … pagam
C. finas … pagam
D. fina … paga
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05. Complete os espaços adequadamente:

"Não foi ________ a pesada suspensão que lhe deram, porque você foi o 
que ________ falhas apresentou; podiam ter pensado em outras 
penalidades mais ________ .“

a) justo - menas - cabível
b) justa - menos - cabível
c) justa - menos - cabíveis
d) justo - menos - cabível
e) justo - menas - cabíveis
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06. (UFSM) Considerando a concordância nominal, assinale a frase 
correta:

a) Ela mesmo confirmou a realização do encontro.
b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra.
c) Ela ficou meia preocupada com a notícia.
d) Muito obrigada, querido, falou-me emocionada.
e) Anexo, remeto-lhes nossas últimas fotografias.
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07. Assinale com “C ” as alternativas corretas e com “I ” as incorretas:

01) ( ) Percorria bosques e montanhas nevados.

02) ( ) Nas noites frias, usávamos meias e casacos grossos.

03) ( ) Víamos, ao longe, os carneiros e o roseiral floridos.

04) ( ) O juiz declarou inocentes o réu e a sua cúmplice.

05) ( ) Que assim mereça eterno nome e glória.

06) ( ) Ofereci-lhe perfumados rosas e lírios.

07) ( ) Os alunos mesmo pediram repetição da aula.

08) ( ) Foi necessário termos bastante cuidados na viagem.

09) ( ) Os crimes de lesos-patriotismos não são definidos em lei.

10) ( ) Aos vinte anos, já estava quite de suas obrigações militares
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